
 

Page 1 of 1 

 

Ngôi Nhà Trên Đảo 
Tại sao phải tìm hiểu về Ngôi nhà trên đảo? 

Việt Nam là đất nước có vùng biển trải dải với rất nhiều đảo, quần đảo 

lớn nhỏ. Có rất nhiều hòn đảo được lựa chọn là những nơi thăm quan, 

du lịch và được đầu tư cơ sở hạ tầng. Bài học “Ngôi nhà trên đảo” giúp 

học sinh trả lời những câu hỏi: Vì sao có nhà trên đảo? Xây nhà trên đảo 

như thế nào? Thông qua đó học sinh hiểu công việc của một kỹ sư xây dựng, được 

hóa thân và thực hành công việc của một người kỹ sư. Bài học cũng cung cấp cho 

học sinh những nguyên nhân khiến cho kiến trúc của mỗi vùng đất có sự khác biệt 

với nhau. 

Thiết kế một ngôi nhà trên đảo cần phải có một “Bản vẽ thiết kế” giúp học sinh 

tư duy về cấu trúc của một ngôi nhà phù hợp với bản mô tả và điều kiện của nơi xây 

dựng. Cuối cùng hoạt động “Nhà trên đảo” giúp học sinh vận dụng kiến thức STEM 

vào sáng tạo mô hình nhà trên đảo. Thông qua hoạt động này học sinh vận dụng 

kiến thức Toán học, Vật lí, Địa lí, Sinh học và rèn luyện các kỹ năng từ hoạt động 

sáng tạo 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Trở về đất liền: Con sử dụng tư duy của mình để giải quyết bài toán, đưa những 

người ở đảo quay trở lại đất liền. Qua đó con rèn sự tập trung, khả năng giải 

quyết vấn đề. 

- Sinh tồn trên đảo: Con được cung cấp các kiến thức về kiến trúc sư, công việc 
của  kiến trúc sư, đảo và những loại đảo khác nhau. Kiến trúc sư là người làm 
thiết kế mặt bằng, không gian, hình thức và cấu trúc cũng như dự đoán sự phát 
triển của một công trình hay làm thiết kế quy hoạch của vùng, của khu dân cư, 
khu công nghiệp và cảnh quan đô thị. Kiến trúc sư cung cấp các giải pháp về 
kiến trúc cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu xây dựng ở các lĩnh vực 
khác nhau. Rèn khả năng tập trung, lắng nghe, quan sát. 

- Ngôi nhà trên đảo – STEM: Con vận dụng kiến thức STEM vào sáng tạo ngôi nhà 

trên đảo. Rèn kỹ thuật, khéo léo, tư duy và lãnh đạo, giao tiếp, sáng tạo. 

 

Một số hoạt động, trò chơi nhỏ ứng dụng tại nhà 

- Cùng Con sử dụng những nguyên liệu có sẵn trong gia đình để thiết 

kế những ngôi nhà ở các địa hình và khí hậu khác nhau. 


